
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. március 22-ei ülésére 

 

Tárgy:  Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es 

nevelési évre szóló módosított beíratási 

hirdetményének elfogadása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lóki-Sánta Renáta   

       köznevelési, közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  

       törvény 46. § (4) bekezdése alapján  

       mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/736-6/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 37/2021. (III.11.) PM határozatban (továbbiakban 

határozat) döntött a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es 

nevelési évre történő beiratkozás rendjéről.  

 

2021.03.22-én az Intézményvezető a határozat módosítása iránt nyújtott be kérelmet, melyben 

azt kéri, hogy a szülőknek ne kelljen személyesen megjelenniük beiratkozás céljából a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben. A beiratkozáshoz 

szükséges formanyomtatványt kitöltve, aláírva 2021.04.23-ig az ovoda@dunafoldvar.hu 

email címre, vagy a 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti óvodaépület 

postaládájába juttassák el, majd a gyermek óvodai nevelésének első napján a beiratkozáshoz 

szükséges okmányokat a szülők mutassák be. Az Intézményvezető a korábbi döntés 

változással nem érintett részét továbbra is hatályban kívánja tartani.  

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatta az intézményt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel támogatta a személyes jelenlét mellőzésével megtartott 

óvodai beiratkozást.  

 

Fentiekre tekintettel javasolom az Intézményvezető kérésének megfelelően módosítani a 

37/2021. (III.11.) PM határozatot.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. március 22. 

 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 
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H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a 

37/2021. (III.11.) PM határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

1. a döntés az alábbi 3. ponttal egészül ki:  

„A szülőknek nem kell személyesen megjelenniük beiratkozás céljából a Dunaföldvári 

Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben. A beiratkozáshoz szükséges 

formanyomtatványt – mely a döntés mellékletét képezi - kitöltve, aláírva 2021.04.23-ig 

az ovoda@dunafoldvar.hu email címre, vagy a 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 

4. szám alatti óvodaépület postaládájába kell eljuttatniuk. A gyermek óvodai 

nevelésének első napján a beiratkozáshoz szükséges okmányokat a szülőnek be kell 

mutatni. A veszélyhelyzet ideje alatt a bölcsődei felvétel során is mellőzhető a 

személyes jelenlét.” 

2. a döntés változással nem érintett része továbbra is hatályban marad.  

3. az intézményvezető a 1. pont figyelembe vételével köteles a beiratkozást végrehajtani 

és a szükséges intézkedést megtenni.  

 

Határidő:  2021. március 22. – módosított beiratkozási hirdetmény közzétételére 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

  Úr-Hosszú Edina Ilona – Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

  Intézményvezetője 

 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézmény 

2. Varázskert Bölcsőde Intézmény 
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